
УКРАЇНА 
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«46 » ZDZ4 м.Подільськ № &?//£/

Про запровадження карантинного режиму 
по західному кукурудзяному жуку на теоиторії . . 
ТОВ"Нива"с.Йосипівка Савранської селищної ради 
Подільського району Одеської області

Відповідно до статей 6, 13 та 24 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», 
враховуючи подання державного фітосанітарного інспектора відділу 
карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ 
Держпродспоживслужби в Одеській області від 16.08.2021 року №14 про 
виявлення вогнищ регульованого шкідливого організму - західного 
кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) на посівах 
кукурудзи площею 15 га. поле№7 ТОВ"Нива»"с.Йосипівка Савранської 
селищної ради Подільського району Одеської області, у зв'язку з його 
шкодочинністю, здатністю до розповсюдження, з метою локалізації та 
ліквідації карантинного організму та проведення винищувальних заходів 
механічним, агротехнічним та хімічним шляхом:

1 .Запровадити на території ТОВ"Нива"с.Йосипівка Савранської селищної 
ради Подільського району Одеської області карантинний режим по західному 
кукурудзяному жуку, поле №7, площею 15 га.

2.Затвердити межі карантинної зони, в якій запроваджується карантинний 
режим по західному кукурудзяному жуку, що додаються.

3.Затвердити план фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації вогнищ 
регульованого шкідливого організму - західного кукурудзяного жука на 
території ТОВ «Нива» с.Йосипівка Савранської селищної ради Подільського 
району Одеської області, що додається.



4.Строк дії карантинного режиму запровадити з моменту набрання 
чинності цього розпорядження до остаточного знищення вогнищ 
розповсюдження західного кукурудзяного жука на території ТОВ «Нива» 
с.Йосипівка Савранської селищної ради Подільського району Одеської 
області.

5.3емлекористівачам та суб’єктам господарювання всіх форм власності що 
займаються заготівлею, зберіганням, вирощуванням, реалізацією та 
переробкою рослинних матеріалів на території Савранської селищної ради:

- суворо дотримуватися карантинних вимог на територіях де запроваджено 
карантинний режим;

- надавати послуги з вантажоперевезення лише за наявності карантинного 
та фіто-санітарного сертифікату;

- здійснювати систематичні обстеження земельних угідь, ділянок на 
предмет виявлення шкідника.

б.Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації, забезпечити оприлюднення даного розпорядження на 
офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

7.Контроль  за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Тимчасово виконуючий
обов’язки голови Людмила АНТОНОВА





ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської 
районної державної адміністрації

ЗАХОДИ

з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму західного 
кукурудзяного жука на території ТОВ "Нива"с.Иосипівка Савранської 

селищної ради Подільського району Одеської області.

№ 
з/
п

Назва заходу Об’єм робіт Термін 
виконання

Відповідальні за 
виконання

1. Організаційний Створення 
технологічних 
карт 
вирощування 
кукурудзи 3 
урахуванням 
зараження 
площ західним 
кукурудзяним 
жуком

3 дня 
набрання 
чинності
розпоряджен 
ня до кінця 
вегетації

Управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації, 
землекористувачі, 
землевласники 
господарств всіх 
форм власності

2. Моніторинг 
вогнищ 
західного 
кукурудзяного 
жука

Обстеження 
100% 
земельних 
угідь, ділянок у 
період 
розвитку 
західного 
кукурудзяного 
жука

Червень - 
жовтень 
щороку

Землекористувачі та 
землевласники на 
закріплених 
територіях
Г оловне управління 
Держпродспоживслуж 
би в Одеській області

3. Локалізаційно- 
ліквідаційні 
заходи

Заборона 
висіву 
кукурудзи в 
полі протягом 
наступних 
трьох років 
дотримання у 
виявлених 
вогнищах

Щороку ТОВ «Нива»
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